
Union
Poisťovňa

Číslo poistnej zmluvy 11-58715

POISTNÁ ZMLUVA

POISTENIE VNÚTROŠTÁTNEJ VÝSTAVY / VEĽTRHU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vi. č. 383/B 
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Obec Miloslavov, Miloslavov 181,900 42 Miloslavov 
IČO: 00 304 948 / DIČ: 2020662182

zapísaná v Štatistickom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky 
(ďalej len “poistený/poistník”)

uzavierajú v zmysle § 788 a naši. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a 
doplnkov túto poistnú zmluvu

o poistení počas vnútroštátnej výstavy / veľtrhu.

Začiatok poistenia: 16.05.2019

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia, o zverejnení 
poistnej zmluvy, poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo 
poisťovateľovi doručené v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia 
v Obchodnom vestníku pokiaľ bola zverejnená na návrh poisťovateľa 
(ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka)

I. Časť
Poistenie počas výstavy / veľtrhu

Rozsah poistenia
Pre toto poistenie platia:

• Všeobecné poistné podmienky poistenia výstav a veľtrhov VPPPW/0218 (ďalej len „VPPPW“), 
ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Predmet poistenia: V zmysle čl. 5 ods. 1 VPPPW sa dojednáva poistenie počas výstavy
nižšie uvedených vecí:
Tropický korálový svet 
Príloha č. 1

Poistná suma I Spoluúčasť Poistné s daňou
13.975.00 € I 50,00 € 142.83 €

Miesto konania výstavy: Remeselný Dvor 397, 900 42 Miloslavov

Poistenie počas výstavy/veľtrhu sa dojednáva s účinnosťou:
od: 16.05.2019, 00:00 hod. do: 30.09.2019, 23:59 hod.

II. Časť
Spoločné ustanovenia

1. Okrem povinností uvedených v čl.14 VPPPW je poistený/poistník povinný:
a) oznámiť poisťovateľovi zmenu dátumu začatia prepravy/výstavy - veľtrhu.
b) zabezpečiť stálu prítomnosť aspoň jednej osoby vo vozidle počas prepravy predmetu poistenia.
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c) zabezpečiť, aby inštaláciu a demontáž výstavy/veľtrhu vykonala poisteným poverená osoba alebo 
subjekt, ktorý je na túto činnosť odborne spôsobilí.

d) v prípade straty, odcudzenia alebo požiaru predmetu poistenia privolať políciu.
2. Poistením počas prepravy/výstavy nie sú kryté škody spôsobené opotrebovaním alebo funkčnými 

poruchami na prepravovaných/vystavovaných veciach.

Druh poistného jednorazové
Frekvencia platenia naraz (bez splátok)
Poistné s daňou za dobu poistenia 142,83 €
Dátum splatnosti 16.05.2019
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Účet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090. BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol 1158715

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.

III. Časť
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených 
všeobecných poistných podmienkach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
a) všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
c) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poistné podmienky,
- Informačný dokument o poistnom produkte - poistenie výstav a veľtrhov,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené 
poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom, 
alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.

4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný 
zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pre účinnosťou 
poistnej zmluvy, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej 
zmluvy bezodkladne po jej zverejnení.

5. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote 
do dvoch mesiacov od jej uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tejto poistnej zmluvy nedošlo. 
To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tejto poistnej zmluvy 
v Obchodnom vestníku.

6. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 

tejto Zmluvy zodpovedá ich slobpä^pj-e>yážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

1.

2.

3.

Miloslavov, 15.05.2019

pečiatka pui&iciicno/pois
Milan Badŕaneký 
starosta y

Bratislava, 15.05.2019

pdčiatka a podpis poisťovateľa 
Ba Jozef Vadkerty 
manažér odboru podpory 
distnpučných sietí/

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-385 
Meno získateľa: F I B, spol. s r.o. 
Číslo získateľa/panel: 2
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